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 : امللخص
تصال محورا تمثل تكنولوجيا املعلومات ولا

رئيسيا في التنمية نظرا ملا توفره من مناصب 
عمل وخدمات من شأنها تعزيز النمو والتنافسية 
ملختلف ألاطراف الفاعلة في النسيج لاقتصادي 

ولاجتماعي. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مناخ 

املؤسسات الناشئة في هذا املجال في الجزائر 

الواليات املتحدة وتأثيره على مبادرة الشراكة مع 
ألامريكية التي تطمح إلى النهوض بهذا النشاط 

لدى الشباب الجامعي. توصلت الدراسة إلى أن 

مناخ ألاعمال الجزائري ال يمكن له تشجيع نقل 

الخبرات ألامريكية إلى الوطن وهذا بسبب الفشل 
الداخلي للسياسات واملنهج لاقتصادي 

يق بين والتعليمي الذي ال يساعد على التوف

االخبرة والتطبيق.   

الكلمات املفتاحية: املؤسسات التكنولوجية 

الناشئة، نقل التكنولوجيا، الشراكة 
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Abstract :   

Information and communication 

technologies are the key to 

development. They offer jobs and 

services that improve the growth and 

competitiveness of the various actors in 

the economic and social fabric. This 

study aims to analyze the situation of 

the emerging institutions in the ICT 

field in Algeria and its impact on the 

partnership with the United States. This 

partnership aspires to promote ICT 

activities among university youth. The 

study concludes that the Algerian 

business environment can not lead to 

the transfer of know-how. This is due 

to political, economic and educational 

dysfunctions which do not contribute to 

reconciling expertise and application. 
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technology transfer, the Algerian-
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 مقدمة:

 ألاعمال؛رجال واتحظى املؤسسات التكنولوجية الناشئة حاليا باهتمام كبير من طرف الدول،        

يانات ملا تلقاه من عامليا. الشك أن لهذه الك هالقد عرفت هذه ألاخيرة رواجا كبيرا خاصة بعد نجاح

، تقدم هذه ايجابية عديدةة والعمومية آثارا جهات الدعم وألاجهزة الخاص اهتمام مختلف

املؤسسات خدمات تتمثل في  تسهيل املعامالت لاقتصادية، التجارية ولاجتماعية وكذا توفير نسبة 

كبيرة من مناصب العمل، مما ينعكس إيجابا على لاقتصاديات إجماال، لهذا تسعى الدول إلى تبني 

طار أبدت الجزائر اهتمامها من خالل . في هذا لااالزدهاربا النشاطميكانيزمات وسبل تسمح لهذا 

إنشاء العديد من أجهزة الدعم واملرافق التكنولوجية باالعتماد على العديد من لاستراتيجيات 

والخيارات التي تجسدت في العديد من ألاشكال لترقية النشاط املقاوالتي، منها الشراكة ألاجنبية 

من ذلك هو لاستفادة من الخبرة ألامريكية، التي  وتحديدا مع الواليات املتحدة ألامريكية. والهدف

تعد من الدول السباقة وألاولى عامليا في هذا املجال. إال أن ألي شراكة أجنبية متطلبات نجاحها من 

أجل ضمان فعالية نقل التكنولوجيا إلى البلد املضيف، ويعد مناخ ألاعمال من أهم العوامل املؤثرة 

افي ذلك. 

ا     

طالقا مما سبق جاءت هذه الدراسة لتوضيح العالقة بين مناخ أعمال املؤسسات ان        

التكنولوجية الناشئة بالجزائر وتأثيره على فعالية الشراكة مع الواليات املتحدة ألامريكية، ومن أجل 

كيف يؤثر مناخ ألاعمال الجزائري الخاص باملؤسسات ذلك تطرح الدراسة التساؤل التالي: 

االناشئة على أداء الشراكة مع الواليات املتحدة ألامريكية؟ التكنولوجية

ا

على عملية التأثير  من خاللتكمن أهمية الدراسة في إبراز الدور الكبير الذي يلعبه مناخ ألاعمال       

، لذلك تم اختيار املنهج ألامريكية -رية دراسة نموذج الشراكة الجزائوهذا بنقل التكنولوجيا ألاجنبية 

، مع استخدام املقابلة عن طريق طرح أسئلة مات واملعطيات الرقميةيلي من خالل جمع املعلواالتحل

 Algerian Startup Initiativeألامريكية املتمثلة في - ألحد أعضاء إحدى مبادرات الشراكة الجزائرية 

اومن ثم استخالص النتائج  كحوصلة ملا توصلت إليه الدراسة.   

 

 تكنولوجيةار ألامريكي و الجزائري وانعكاسهما على املؤسسات الالابتكالبحث و  -أوال

ا

في التعرف على أسباب نجاح املؤسسات الناشئة ذات  البحث ولابتكاراتسمح دراسة       

، حتى يتسنى لنا معرفة التصادمات التي الجزائريةومقارنتها مع الوضعية .م.أ التكنولوجيا العالية بالو

ا.في النهوض بها تحت إطار الشراكة ةقد تواجهها هذه ألاخيرا

ا

 على املؤسسات الناشئةالبحث والابتكار ألامريكي ونتائجه  خصائص -1
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أول دولة عامليا من حيث قدرة تحويل املعارف إلى قيمة اقتصادية؛ حجم سوقها  تعد الو.م.أ       

ة ألاولى في الناتج الوطني الذي يحتل املرتب 1الداخلي وتميز جامعاتها ال يكفي لتفسير هذا املستوىا

مليار دوالر  287 18ب  2015(، املَقَدر من خالل معطيات صندوق النقد الدولي لسنة PIB) الخام

كما أنها أقوى دولة علميا، حيث تنتج 2لقد اعتبرها الصندوق، الدولة ألاكثر خلقا للثروات أمريكي.

تكون فيه حرية املقاولة  ،لد رأسمالي ليبيراليهي ب.م.أ . الو3تقريبا ربع املنشورات العلمية العاملية

 The Smallمن خالل قانونها ) « American Dream »الفردية أمر أساس ي من الحلم ألامريكي 

Business Act, 1953 املساهمة بشكل كبير وا 4( الذي يهدف إلى حماية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

اادية.في تحويل املعارف إلى منتجات ذات قيمة اقتص

ا

 الربط بين البحث و قطاع الصناعة . 1. 1

 

 land-grant التطبيقي لتكوينواتشييد هيئات تدريس عليا للتعليم  بدأ،  20في بدايات القرن ال        

universities»  «الرقابة لادارية وامليزانياتية لهذه الجامعات خاضعا للفيدرالية املتواجدة بها  . كانت

( الذي منح للفيدراليات مسؤولية إنشاء الجامعات.    ,1862Morrill Actوهذا حسب عقد ) 

ا وأجندتها حتى تتمكن من الحصول على اكتسبت هذه ألاخيرة سلطة تسيير ذاتي في إعداد سياساته

ييم . وكانت طريقة تق5-ألن غياب الدولة ألزم عليها البحث عن مصادر تمويل أخرىا -مصادر التمويل 

، يجعلهم يحتكون بالقطاع الصناعي تطبيقيا التمويل إلى هدف ي قيمة بحثيةال الطلبة على أساس

، ألامر  والتجاري من خالل استغالل أبحاثهم عن طريق تجسيدها في شكل مشاريع على أرض الواقع

االذي شجع بصفة كبيرة النشاط املقاوالتي لدى الجامعيين.

ا

 (bush vannevar report) ملقاوالتيةوا البحث العلمي تقرير فانيفار وأثره على. 2. 1

 

خالل  إلى تطور شعبتي الهندسة امليكانيكية ولاعالم آلاليالتقنية أدى التوسع في لاختصاصات        

بتمويل  1946ا–ا1943 سنة Pennsylvaniaكمبيوتر في جامعة أول  واختراع الحرب العاملية الثانية

. بعد انتهاء الحرب 6لقة بالقذائف الحربية بأسرع طريقةعسكري، كان الهدف هو حساب النتائج املتع

في خلق تفاعل بين املخابر، الجامعات والصناعة  ا جديدا تمثلالعاملية اتخذت هذه العلوم طريق

للتكنولوجيا،  Massachusettsعميد الهندسة في معهد »  « Vannevar Bushوهذا من خالل تقرير

 Scientific »( ِافُتِتح بأول باب تحت عنوان Science: The Endless Frontier, 1945سمي ب )

progress is essential » ح لاستقاللية التامة الذي نص على تحرير البحث والتمويل من خالل منوا

. 7للجامعات دون تدخل الحكومة، مع تقديم فصل كامل خاص بحرية لانتماء إلى الهيئة واملمولين

ساهم هذا التقرير في تقديس البحث باعتباره عامال أساسيا والثروة التكنولوجية مجرد متغير تابع 

https://www.google.com/search?q=massachusetts&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjxoKfh6IHMAhXCthoKHdp9DFAQvwUIGigA&biw=1366&bih=657
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نسبة لانفاق املتعلقة بلغت  1950له؛ "البحث العلمي هو مصدر النمو لاقتصادي". خالل أواخر 

أسهم في املدني للصناعة،مما الجانب التمويلي إهمال سمح التقرير بإدراك حالة ، 8%80بالدفاع 

في ظهور صيغة بذلك تقنية وتطويرها إلى تكنولوجيا عالية في مجاالت أخرى وساهم تجسيد مشاريع  

خاصة بعد على تجسيد ألافكار، حثين البا شجعت« Venture Capitals societies » تمويل تدعى ب

املؤسسات في لانتشار مع تطور هذه  ت. أخذصياغة قانون براءات لاختراع على لابتكار

 Silicon-Valleyفي املالئم  امحيطه تباالزدهار خالل الخمسينيات ووجد تالتكنولوجيات وابتدأ

ا.  9" 128طريق"الشهير  املركبوا

 

 التكنولوجية الصغيرة  بدايات دعم املؤسسات . 3. 1

ا

موازاة مع خلق  1952سنة  SBAصياغة برنامج  ظهرت ضرورة تطوير  في نهاية الخمسينات،        

بعمق إنشاء  شجع هذا( الذي مول مختلف املؤسسات خاصة لابتكارية منها.  SBICلادارة لبرنامج )

جهة حرب أسعار الصناعة لالكترونية ، لكن هذا لم يكن كافيا ملواوجية في الو.م.أاملؤسسات التكنول

برنامج بحث لابتكار في املؤسسات  1982لهذا تم تأسيس في عام  10بداية الثمانينات ،اليابانية

ونص البرنامج على أن الوكاالت  بموجب قانون تنمية ألاعمال الصغيرة ولابتكار.  (SBIR)الصغيرة 

أما  .2007اعتبارا من جانفي  انيتها للبحث،من ميزا 2.5%منح بالفيدرالية املتخصصة في البحث 

(  فهو يساعد على الربط STTRالبرنامج الثاني الذي تمثل في نقل املؤسسات الصغيرة التكنولوجية )

نش ئ هذا البرنامج في عام 
ُ
والهدف  1992بين املؤسسات الصغيرة مع هيئات البحث الغير التجارية. أ

باإلضافة إلى جانب تسويق لابتكارات في  املؤسسات الصغيرة منه هو تحفيز لابتكار التكنولوجي في

ا. 11القطاع الخاص

ا

 الناشئة وآثاره على املؤسسات الابتكار و البحث العلمي في الجزائر  -2

 

أثر غياب النخبة لاقتصادية والرأسمال البشري املؤهل نتيجة السياسة التعليمية العنصرية         

( على مصدر دخل مريـــح ومربح )ف متزامن للبترول واستغالله ع اكتشاالفرنسية بعد لاستقالل م

املؤسسات  فاملحروقات وتأميم .تكوين نخبة متعلمة وواعية بأهمية العلوم والبحث غداة لاستقالل

التي خلفها لاستعمار ساهم في تفش ي ظاهرة الفساد وأصبح من الصعب إنشاء مؤسسة خاصة كما 

ا. هو متعارف عليه حاليا

 

 : الصناعات املصنعة1970تبني النموذج الاكتفائي . 1. 2

ا
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كانت عشرية السبعينيات الفترة التي أعطيت ألاولوية فيها لالستثمارات املكثفة في قطاعات         

ها املحاوالت الجزائرية ألاولى في تنظيم البحث من خالل إنشاء وزارة التعليم العالي تصاحب ،الصناعة

واملكتب الوطني  1971سنة  (CPRS)، تبعه املجلس املؤقت  للبحث العلمي  (MESRS) والبحث العلمي

. لم يكن لهذه الهيئات املركزية تأثيرا حقيقيا في تلك الفترة على 1973سنة  (ONRS)للبحث العلمي 

رغم ضرورتها ملواكبة نموذج الصناعات املصنعة، فقد شهد القطاع البعض من  12البحث ألاساس ي

ت لصناعات التكنولوجيا. تمثل طموح الجزائر آنذاك في اللحاق بمجموع كبريات الدول التحفظا

بالدولة إلى انتهاج سياسة جديدة هذا املصنعة، إال أن النموذج لم يتالءم مع بنيتها. سرعان ما أدى 

ة. توجهت نحو دعم الزراعة، الهياكل القاعدية لاقتصادية ولاجتماعيواخالل بداية الثمانينيات، 

فأصبح يطغى على  ،حيث كان الهدف من إنشاء املؤسسات هو امتصاص أكبر قدر ممكن من البطالة

اإنتاج" الذي انعكس سلبا على املقاوالتية.  -وظيفة" بدال من " بحث -منهج التعليم فكرة "تكوين

 

 ظل إصالحات البحث العلمي والتطويروضعية املقاوالتية في  . 2. 2

 

أواخر الثمانينيات كانت املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والصناعات املتوسطة إلى غاية          

مهملة، اهتمت الدولة بالتجهيزات "املنخفضة القيمة التكنولوجية". بعد  PME & PMIوالصغيرة 

، بدأت السلطات العمومية من خالل 13قيام إصالحات التسعينيات تحت مضمون تحرير لاقتصاد

نحو لاهتمام باملؤسسات 14ي توجيه املخطط الرباعي للتطوير والصناعةف 1998أوت 98/11قانون 

ثر على نظام التعليم العالي والبحث من املفترض أن يؤاالصغيرة واملتوسطة الخاصة، ألامر الذي 

، لكن التنسيق بين القطاع الصناعي والبحث 15العلمي؛ "ألن البحث العلمي هو عامل دعم لابتكار"

يتوج بأعمال تكنولوجية على أرض الواقع، والدليل هو عدد البراءات املسجلة من العلمي الجامعي لم 

طرف املعهد الوطني للملكية الصناعية الذي أظهر بأن عدد شهادات براءة لاختراع معظم أصحابها 

، 16مهندسو املؤسسات ولم ترجع للباحثين الذين فضلوا تجسيد أبحاثهم في شكل مقاالت منشورة

من الناحية الكمية. أدت السياسة املنتهجة في تلك إال لتعليم لقدر  تلك السياسةلحيث لم يكن 

الفترة إلى تضخم في حجم الخريجين وتفش ي البطالة وظاهرة الهجرة التي عرفت انتشارا خالل 

االثمانينيات. 

ا

ت كانواشملت سلسلة من لاصالحات في قطاع التعليم، وا 2000دأت عملية املصالحة سنة ب        

عدم فاعلية برهنت  إال أن لاصطدام باملعطيات الواقعية 17جد تفاؤليةاالنظرة لاستشرافية له

 
ً
امليكانيزمات من إنشاء مراكز ابتكار ونقل للتكنولوجيا؛ صنفت الجزائر في قائمة أخطر الدول حماية

مل لابتكار في عوا 3.02دولة بنقطة  138من أصل  124كما جاءت في املرتبة  .للملكية الصناعية

، إضافة إلى صعوبات تمويل ومتابعة 201518لسنة   World Economic Forumوالتطور حسب تقرير

  Index 2015 The Global Creativity، فقد أظهراهرة الهجرةو ظمشاريع املبتكرين مما ولد الفشل 
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هذا قد أثبت تبني . وب19ضمن قائمته بتشطيب خانة الجزائر في ما يتعلق باستثمارات البحث والتطوير

اليوم . سنة من تبنيه رغم نجاحه في فرنسا 40نظام التعليم العالي الفرنس ي فشله في الجزائر منذ 

رِح التحول 
ُ
ألاعمال البحثية على أساس  وم على تقييميقإلى النظام ألانجلوساكسوني الذي اقت

ا...20لاضافات ولابتكارات

 

 والاتصال علوماتية الاندماج مع تكنولوجيا املوضع . 3. 2

ا

يعتبر سوق تكنولوجيا املعلومات ولاتصال الجزائري أكبر ألاسواق املغاربية وعودا، وذلك         

 عامليةالعمومية. هذا يعمل على جذب اهتمام الشركات ال املحروقات وحجم املؤسساتبفضل قطاع 

 لكن ماجاء به تقريرا   .21جيالالستثمار من أجل نشر مشاريع وحلول عالية التكنولوافقا التي ترى أ

، أن الجزائر تأتي في املرتبة ولاتصال حول تكنولوجيا املعلومات WEFللملتقى لاقتصادي  2015

في  هاوعدم توسع استعمال في تثبيط تطور التكنولوجية سببت إلى عوامل هذا. يرجع 22عامليا 120

ترقية ، غايتها 2000لوجية سنة تقدمت الوزارة بإنشاء مناطق تكنوا ،املجتمع. في هذا لاطار

ا.م.أ.مع الو الشراكةمن هي في إطار منها  ،خالل تقديم خدمات متعددةالجزائر من املؤسسات في 

 

 في الواليات املتحدة ألامريكية والجزائر مناخ املشاريع الناشئة التكنولوجية -انياث

ا

 سات ذات التكنولوجيا العاليةاملؤس أي )(23NTBF New Technologie Based Firmsالزالت        

لها قابلية ، 25(ةافتراضي)ة ليست حقيقي، فهي 24نتيجة تسببها ألزمة فقاعة لانترنت محل جدل

 الضمانغياب  مان.غياب عنصر الضوكذا  إحداث ألازمات الناتجة عن التعرض ملخاطر املضاربة

 ها مشاريع تتالئم فقط مع بيئتهاجعل من س املال املخاطر الضروري للتمويلعدم وجود استثمار في رأوا

ا.

ا

 (Silicon Valleyملحة عن الوضعية ألامريكية ) نموذج  -1

ا

كونه أكثر النماذج نجاحا   Slicon Valley Ecosystemعلى نموذج .م.أ ستتركز الدراسة بالنسبة للو    

ا.به وظفةامل لجزائر من خالل كفاءاتهاعامليا و محل شراكة مع ا

 للمؤسسات التكنولوجية ( Ecosystemملؤشر العام العاملي لل ): ا01الشكل رقم 

مؤشر االترتيباالنظام

Performanceا

 مؤشر

Fundingا

 مؤشر

Talentا

ا1ا1ا1ا1اسيليكون فالي

ا5ا1ا12ا2اتل أبيب



 مجلة الباحث الاقتصادي           [...]الجزائري وتأثيره  ةنولوجيا الجديدخ أعمال التكمنا

                                                                                                             العدد السابع            

ا3ا6ا2ا3الوس أنجليس

ا2ا7ا6ا4اسياتل

ا12ا4ا8ا5انيو يورك

ا7ا1ا7ا6ابوستن

ا9ا5ا10ا7الندن

ا10ا9ا3ا8اتورنتو

ا4ا12ا95ا9افانكوفر

ا14ا15ا4ا10اشيكاغو

ا17ا13ا16ا11اباريس

اStartup Ecosystem Report 2012املصدر:

Performance  :ايقيم ألاداء التمويلي ومقر املشاريع لابتكارية من النظام البيئي؛

Funding : اريع؛حجم التمويل على لاستثمار و املدة الزمنية الالزمة لزيادة التمويل على املشا

Talent : .اتوافر املواهب التقنية، كلفتها ونوعيتها

مدى تطور املقاوالتية في  2012لسنة  The Global Startup Ecosystem Indexاملؤشرات  توضح       

عالمي لريادة انفجار  يتبين لنا من خالل الشكلمشاريع التكنولوجيا على املستوى العالمي، حيث 

، نظرا إلدراك لبيئية الخاصة بهافي النظم ا تطوراوجية  الذي صاحبها لمؤسسات التكنولألاعمال ل

للنمو  ةاملحركيانات من توفير املعلومة الجديدة والوظائف الدور لاقتصادي الذي تلعبه هذه الك

الفصل بين مفهومي املنتج كوسيلة والسوق كطاقة في لاقتصاد الرقمي  فضلهذا بلاقتصادي، و 

االشكل: كما يوضح

ا

 لتطوير العمالء الخاص باملؤسسات التكنولوجيةBlank : نموذج 02لشكل رقم ا

 
ا

 The four steps to the Epiphany, Steven Gary Blank, e-book [En ligne]version enاملصدر: 

français, consulté le 17 janvier 2016, URL : http//steveblank.com/books-for-startups/  ا

يجب أن يقام  إذالشكل، أن " تطوير املنتج" عزلة يكون مميتا للمشروع، حيث يوضح           

باملوازاة مع " تطوير املستهلك" فقط ال غير. املؤسسات التكنولوجية ليست بحاجة إلى فريق تسويقي 

ير املستهلك" والتي تطوير املنتج" و " تطواير ألاعمال" ولكن لفريقين فقط، "وفريق مبيعات أو إلى " تطوا

 نطالقا تطوير المنتج ختبارا خطةمفهوم/ 
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التوجه نحو  startupيجب تسييرها من قبل املؤسسين. بعد أن تصبح مشروع كبير، تستطيع 

إلى قوة ارتباط املؤسسات الناشئة التكنولوجية بمدى  يرجع ألامراالنماذج التنظيمية التقليدية. 

سة التكنولوجية من استخدامها من طرف املستهلكين في مرحلة بداية لانطالق. يكفي تطوير املؤس

تتحول بعد النجاح إلى مؤسسة كبيرة ثم لتخطي عتبة "وادي املوت"  ،خالل توسيع دائرة لاستهالك

اتستطيع مواجهة منافسيها من خالل إنشاء فرق تسويق ومبيعات.

ا

لكن رغم انتشار كل تلك املعطيات وتطور أساليب التخطيط لاستراتيجي لهذا النوع من        

 The Global 2015ترتيب الصدارة حسب  SiliconValleyالتكنولوجية، ال تزال تحتل  املؤسسات

Startup Ecosystem Ranking  من رأس املال الخاص بمراحل التطور داخل  %32نتيجة تفوقها ب

من كم املوجهين  % 20املنظومة مقارنة باملتوسط العالمي للمنظومات العاملية ألاخرى، وتفوقها ب

من الحاجة إلى لانخراط في % 54وأقل بنسبة  ،لألعمال  منظمي املسار العمليمن   %35و

حظا كونها حاضنة ملشاريع ذات مردودية كما أنها أكثر  .لاستشارات الخارجية عن املنظومة البيئية

 )The Blue chips ... التي صنفت ضمن قائمة   Google, Microsoft, Facebook, Twitterمرتفعة ك

كات البورصة، التي تعرف حركة كبيرة في رأسمالها( كما أنها تحوي على أكثر رجال ألاعمال كبرى شرا

طموحا مقارنة باألنظمة ألاخرى، فهي ألاكثر التزاما من حيث العمل  بدوام كامل، كما أن حاملي 

من مجرد  وهذا انطالقا من نظرة  " أريد تغيير العالم بدالا ،تحفيزا ألنفسهم %19املشاريع هم أكثر ب 

ا. 26اختراع منتج جديد "

ا

أقوى ألانظمة البيئية الخاصة باحتضان وتشجيع املؤسسات توجد إذن في الو.م.أ         

ها نظم العالم بأربعة من تصدر ها حولا 2015سنة  ، وهو ما برهنت عليه مؤشراتعاملياالتكنولوجية 

، كما يوضحه الشكل التالي الذي ثامنةاملرتبة السابعة و الفي  Seattleو  Chicagoاو على التوالي

 ( على التوالي: 01مؤشرات ذكرت في الشكل رقم  03مؤشرات )  05صنف ألانظمة البيئية حسب أكبر 

Talent : اتوافر املواهب التقنية، كلفتها ونوعيتها؛

Startup Experience : رشدين الخبرة والتي تعتمد عليها املنظومة البيئية كحجم توفر الخبراء، امل

 املخضرمين وخبراء املؤسسات التكنولوجية السابقة.

ا

 2015لمؤسسات التكنولوجية ل(   Ecosystems): الترتيب العاملي 04الشكل رقم 

مؤشر االترتيباالنظام

Performanceا

 مؤشر

Fundingا

 مؤشر

Talentا

 مؤشر

Market 

reachا

 مؤشر

Startup 

Experienceا

سيليكون 

افالي

ا1ا4ا1ا1ا1ا1



 مجلة الباحث الاقتصادي           [...]الجزائري وتأثيره  ةنولوجيا الجديدخ أعمال التكمنا

                                                                                                             العدد السابع            

ا4ا1ا9ا2ا2ا2اوركنيو ي

لوس 

اأنجليس

ا5ا2ا10ا4ا4ا3

ا7ا7ا12ا3ا3ا4ابوستن

ا6ا13ا3ا5ا6ا5اتل أبيب

ا13ا3ا7ا10ا5ا6الندن

ا14ا5ا11ا12ا8ا7اشيكاغو

ا3ا12ا4ا11ا12ا8اسياتل 

ا8ا19ا8ا8ا7ا9ابرلين

ا9ا9ا20ا9ا11ا10اسنغافورا

 The Global Startup Ecosystem Ranking 2015املصدر: 

ألانظمة البيئية التي تسمح بخلق مؤسسات تكنولوجية ضخمة أخرى غير  ي الو.م.أ يوجد ف     

Google, Amazon, Apple, Microsoftحيثالقائد العالمي في املؤسسات التكنولوجية ها، ألن ا . 

مع لاقتصاد املعاصر عموما  هوكذا مبادئ تتطابق تكارياتمتلك ثقافة تتناسب مع الفكر لاب

، فثقافة التسيير ألامريكية تعزز السرعة في الوقت وٌتثمن أيضا التجربة صوصامي خولاقتصاد الرق

واملبادرة في املخاطرة، في الحين أن آلاخرين يفضلون التأني وأخذ املدة الزمنية التي تسمح لهم 

بتحقيق أعلى معدل من الضمان. عنصرا املخاطرة والزمن يعتبران املفتاح ألاساس ي للنجاح في قطاع 

قتصاد الرقمي مع إضافة السوق الداخلية الضخمة التي تتميز بها هذه الدولة التي تفرض على لا

Startup  نموذج  التوسع والنمو بسرعة. تتولى الدولة ألامريكية أو بما تسمى باملؤسسة الناشئة

Startup  يجاد منذ العشرات من السنين. النتيجة، ال يوجد أي صعوبات تصادف هذه املشاريع في إ

الذي طور من أداء املؤسسات والصناعات  Silicon Valley. نظام 27التمويل أو الكفاءات الالزمة

نموذجا مثاليا  قتصادية بأكملها، أصبح آلان وربط مختلف جهات املعمورة وأثر على الكيانات لا

مح بتحقيق سالدول التي تسعى إلى تطوير مؤسساتها في مجال التكنولوجيا العالية التي ت ملختلف

االشكل التالي:كما يوضحه  28،كبير في التوظيفأرباح مرتفعة وحجم 

 : دور املشاريع الجديد في خلق املناصب الصافية في الو.م.أ05الشكل رقم 
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 ,Kauffmann Foundation Research Series : Firm Formation and Economic growth املصدر:

july 2010ا

من طرف  2005إلى  1977سنة من  30الواليات املتحدة ألامريكية دامت حيث أثبتت الدراسة في    

 -املؤسسة الناشئة  ، أن في حالة ما إذا مثلتحول املقاوالتية 2010لجويليا   Kauffmannقاعدة 

 20من إجمالي املؤسسات ستوظف نسبة  %3نسبة   -ويقصد بها في هذا الشكل املؤسسات الجديدة

و الشكل يبين  .29من مناصب العمل كل سنة % 6توفر ما نسبته +من مناصب العمل. فهي  %

باألزرق الفاتح استقرار صافي التغير الوظيفي في حجم املناصب التي توفرها املؤسسات الحديثة 

ماليين منصب عمل  3وأنه بفضل هذه املؤسسات الحديثة تم ضمان ما يعادل  .مقارنة باألخرىا

لمؤسسات املوجودة فهي تدمر ما يعادل مليوني منصب سنويا باملعدل أما بالنسبة ل .يا في الو.م.أسنوا

ماليين  وساهمت بمليونين في العام املوالي وهذا داللة على عدم  4دمرت  1983املتوسط: في سنة 

ا.التوظيفاستقرارها في 

 

 في ظل طموحات الشراكة مع الو.م.أ مناخ املؤسسات التكنولوجية الجزائرية   -2

ا

ناخ ألاعمال دور أساس ي في تفعيل دور الشركاء في مجال نقل التكنولوجيا والخبرات لهذا يلعب م    

اسيتم التطرق إليه في هذه الفقرة: 

ا

 معطيات ومعلومات عامة حول الشراكة وطموحاتها. 1. 2

 

إن إنشاء وتطوير مؤسسات عالية التكنولوجيا أصبح أكثر انتشار ورواجا كعامل استداللي         

بتكار ونقل التكنولوجيا، لهذا يعتبر التعاون الدولي أحد الوسائل الناجعة في تطويرها بالجزائر، و لالا

التي تتميز بتفوقها في هذا النوع من التجارب كشريك في  ،ال شك أن اتخاذ الواليات املتحدة ألامريكية

طوير تسعى بدورها إلى تهذه الخطوة هو خيار استراتيجي لنقل املعرفة والخبرة  إلى الجزائر التي 

على قطاع  %97البطالة وإنعاش اقتصادها، الذي يعتمد بدرجة  وتخفيضااالتكنولوجي

ألامريكي بتفوق النخبة -، خاصة بعد تصريح الرئيس الحالي ملجلس ألاعمال الجزائريا30املحروقات

جحة تستغل إلفادة نا diasporaوالتي قد تشكل مجموعة  ،ألامريكية Silicon Valleyنظام بالجزائرية 

الوطن ألام واملساعدة في إنجاح عملية الشراكة بين البلدين من خالل خلق مبادرة تربط بين 

" أو باملختصر Algerian Startup Iniciativeتحت شعار   " ،Silicon Valleyالكفاءات الجزائرية وخبرات

 ASI. مريكية تأتي ضمن إطار مبادرة ألاا-هذه التعاونية الجزائرية(NAPEO( ألامريكية )US  North 

Africa Partnership for Economic Opportunity أنشأت .)ASI  بهدف نشر ثقافة ، 2009سنة

من خالل دعمهم من طرف  وتكوينهم .التكنولوجية لدى الخرجين الجزائريين ية في املؤسساتاملقاوالت

 Casbah، يرة سيدي عبد هللابحض 2010ل سنة مختلف املؤسسات،مبنى حاضنة أعمال ابتدأ العم
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Business Angel مماثل ل  كصندوقاCrowdfunding  وجمهور ) صناديق يساهم فيها رجال ألاعمال

( وكذا ASI) الخاصة( الذي أنشأ مرافقة لتظاهرة  املغامرين تساهم في تمويل املشاريع الناشئة

ا. 31مختلف هيئات الدعم الحكومية الجزائرية

ا

يعزز  ،كان ضمن اقتصاد متحرر "ليبيرالي" .م.أعروف أن نجاح هذه املشاريع في الولكن من امل         

يشجع املبادرة عن طريق الكثير من التسهيالت الضريبية، املنافسة الحرة وفق منطق السوق واثقافة 

سرعة وبساطة لاجراءات لادارية، الشفافية ووجود الكثير من املستثمرين املخاطرين املدركين 

اهتمام الدولة ألامريكية بقطاع تكنولوجيا املعلومات ولاتصال، عن كذا ة هذه املشاريع، واألهمي

من 
َ
طريق انتهاج إستراتيجية تعمل على املوافقة بين خلق املنتج ومتطلبات السوق ضمن محيط ُيث

التي ، استثمارات البحث املباشر وتعزيز ديناميكية القاعدة البحثية في لاقتصاد. بعكس الجزائر

 ،يذكر على سبيل املثال الزال مناخها غير مالئم لهذه املشاريع. ،من تشجيعها لهذا القطاع بالرغم

ماليين دينار للشباب البطالين، التي  10)التي توفر  ANSEJالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 

ية ثقل لاجراءات هذه الوكالة تعرضت إلى انتقادات من ناح (.سنة 35و  19تتراوح أعمارهم بين 

وهذا من خالل املدة املتوسطة التي تمتد من لانطالق إلى  .لادارية التي تتجسد بها على أرض الواقع

املشروع التحلي غاية الحصول على التمويل )التي تتراوح بين عام إلى عامين(، مما يوجب على صاحب 

ن أن يكون أجيرا طوال مدة استمرار ال سيما و أنه ال يمتلك مصدر دخل، ألنه ال يمك ،باملغامرة

لاجراءات، نتيجة عدم كما أن جميع املشاريع تمر بنفس  ءات إلى غاية الحصول على التمويل.لاجرا

. باإلضافة إلى مساوئ التمويل التي تقدمها الوكالة من خالل دعم قروض التجهيزات وجود تقسيم

هذه ألاخيرة كما ذكر سابقا هي  .TICمشاريع  فقط وليس لاحتياجات النقدية التي تعد أساس انجازا

 100مشاريع افتراضية ال تحتاج إلى التجهيز بقدر ما تحتاج إلى التمويل النقدي، ومبلغ يتراوح بين 

 قاولاألف دج ال يكفي للحصول على حق امللكية املعنوية للمشروع، إذ يجب على امل 30ألف و 

نتيجة صعوبة وثقل لاجراءات الخاصة  ،العاملاملساهمة الشخصية في احتياجات رأس املال 

ألن الحصول على القروض من طرف البنوك بالنسبة  32 بالحصول على التمويل من البنوك.

يبقى صعبا مقارنة باملشاريع ألاخرى حتى وإن كان  (TIC)ملؤسسات تكنولوجيا املعلومات ولاتصال 

ا معدل لاحتياج ضئيل والنمو سريع.

ا

 Fond d’Appropriation des Usages et du Développement des ا لاطار تم إنشاء:في هذ         

Technologies de l’Information et de la Communication (FAUCDTIC) في إطار برنامج "e-

Algérie الذي يهدف إلى تطوير استعمال تكنولوجيا املعلومات ولاتصال لدى املواطنين الجزائريين و "

. من ضمن طموحات هذا البرنامج دعم إنشاء املؤسسات التكنولوجية،  لكن إلى حد  33اتاملؤسس

، بسبب ضعف التواصل؛ ال تزال هذه % 10إلى  5آلان لم يستغل هذا ألاخير إال بنسبة تتراوح بين 

 املبادرة مجهولة من طرف شريحة كبيرة من املعنيين باإلضافة إلى تعقيد لاجراءات التي تثبط طالبي
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، مما يتطلب على الدولة أن تتدخل أكثر وبصفة ملموسة في مرافقة أصحاب املشاريع 34املساعدة

الصغيرة عن طريق إنشاء حاضنات توفر لهم كل املعلومات املجهولة؛ تكوينهم على إستراتيجية 

تضح املشروع، كيفية تسيير مؤسستهم ، تمويلها وتطوير العنصر البشري العامل بها. في هذا لاطار ت

 San -أهمية حاضنة أعمال املؤسسات التكنولوجية املدعمة بالخبرات الجزائرية املوجودة ب

Francisco   ألامريكية التي تطمح في تقليد نموذجSilicon Valley  والتي ستساهم حسب رأي ،

املشاركين في تسهيل عملية إنشاء وتجسيد ألافكار على أرض الواقع والقضاء على الصعوبات 

ا .واجدة عن طريق خلق نظام متكامل الخدمات مرافق للمؤسسة التكنولوجيةاملت

ا

 ألامريكية-الشراكة الجزائرية الجزائري ضمن التكنولوجياتحليل مناخ أعمال  . 2. 2

ا

فهناك  ،يتجسيد الواقعالبالنظر إلى واقع هذه الشراكة هناك الكثير من العوائق التي تواجه         

تمنح فرصة التنسيق بين منطق السوق  وقراطية، غياب إستراتيجية بعيدة املدىإلى البير باإلضافة

، إضافة إلى عدم توفر 35ومتطلباته في قطاع تكنولوجيا املعلومات ولاتصال موازاة مع البحث العلمي

،  صنفت Net Index 2015محيط أعمال مالئم لهذا النوع من املشاريع، فحسب الترتيب العالمي ل

 Mbpsدولة في ما يخص سرعة تدفق لانترنت التي قدرت  201عامليا من أصل 179املرتبة  الجزائر في

نهاية مارس  Akamai Intelligent Platformكما برهن  37والتي تتفاوت من والية إلى أخرىا  36 3.3

من  املراتب ألاخيرة فيالجزائر من خالل تصنيفها بنترنت في تقريره بالوضعية املزرية لتدفق لاا 2016

ألامر  .TICحتى في التصنيف املغاربي من ناحية استعمال وسائل  38ناحية التحول إلى التدفق السريع

ابشكل أساس ي من تقدم لابداع الرقمي. الذي يؤخر

ا

انعدام التعامل بالدفع لالكتروني املحلي يعد  ؛ASIحسب ما تقدم به أحد أعضاء مبادرة        

املشاريع. كما أن نقص  تسبب بشكل كبير في تثبيط تطوراالتي  ةألاساسيصعوبات ال أهموالدولي 

املقاولين. حيث ال  من شأنه عرقلة 39الهياكل الضرورية في الحاضنات وعدم لاستجابة إلى متطلباتها

ا ! املتطلبات الهيكليةنفسها تحوي  دون أن تكون هي شاريعيمكن لهذه ألاخيرة أن تحتضن امل

على  24.38دولة بنقطة  141من أصل  126، تمركزت الجزائر في املرتبة إضافة إلى ما سبق        

للمنظمة العاملية للملكية الفكرية  The Global Innovation Index 2015حسب مؤشر  100

l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)  ؛ و الذي ُصرح في تقريرها بأن

ة في الجزائر ال تناسب دعم لابتكار؛ مواردها البشرية، نظامها التعليمي حالة لاستقرار والسياس

عرقل مسار نقل وقدرة امتصاص يألامر الذي  .40وهياكلها ُيعَتَبرون مصدر التحدي من أجل التنمية

التكنولوجيا في حاالت الشراكة. كما قد جاء هذا التقرير وفق املصطلح لاقتصادي ملعايير تطور 

لتجارية املحلية التي د صعوبات الحصول على القروض ولاستثمار وضعف املنافسة االسوق، بوجوا

 Doing، و يتبين ذلك من خالل التقرير ألاخيرمؤسسات ناشئةلخلق أي مبادرة ا على ستنعكس سلب
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Business 2017  أنها مكانا غير  2016و  2015. ووصف الجزائر في تقرير 156ب الجزائر  ترتيبحول

اولاتصال. شاء أعمال أجنبية في مجال تكنولوجيا املعلوماتمناسب إلن

ا

، %5بنسبة  PIB ريع في الناتجوتظهر هذه العقبات من خالل املشاركة املنخفضة لهذه املشا       

. كما 41باملغرب %9و بأملانيا  %37، بالو.م.أ %40منها تابع لقطاع الهاتف النقال، مقابل  %4علما أن 

إنجاز حاضنة أعمال مدعمة بخبراء في  ASIقد تعدت الشراكة مع مبادرة  .م.أأن طموحات الو

 49/51قاعدة طن، لكنها أخفقت بسبب البيروقراطية. أما من الواجامعة أمريكيين على مستوى كل 

الخروج من الفرص الكبرى وحرية الدخول وا تبحث عنالتي  ألامريكية لشركاتلمصدر تخوف  فهي

. كما أن الجالية التي من شأنها لاهتمام بنقل لاقتصادية ألاكثر ربحا لجدوىاالسوق نحو استغالل ا

املعارف و الخبرة تبحث عن تحقيق منفعة عامة، موازاة مع تحفيزات شخصية لم تتلقاها بعد من 

ا.42، بعكس ما قدمته الصين والهند من أجل استرجاع خبراءهاالدولةطرف 

ا

 نتائج الدراسة -ثالثا

 

باملؤسسات التكنولوجية الناشئة في ظل  الخاصتحليل معطيات املناخ الجزائري  استخلص         

اطموحات الشراكة مع الواليات املتحدة ألامريكية مجموعة من النتائج:

ا

الجامعات وأنظمة تلعب    :يا العالية بتوفر جامعات مبتكرةارتباط املؤسسات ذات التكنولوج -أ

بداع دورا أساسيا في النهوض به، لم تفلح السياسة التخطيطية الدول التي تحيط بعامل لابتكار ولاا

للجزائر في النهوض بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وجعله يندمج مع صناعة التكنولوجيا؛ ال 

تزال طريقة البحث والتعليم الكالسيكية تثبط أنشطة لابتكار في الجزائر، حيث يتبع نظام التعليم 

لتطوير منهجية تقييم الباحث الجامعي وفق سيرته الذاتية، من خالل املقاالت العالي والبحث وا

العلمية وليس على أساس لاختراعات ولاضافات التابعة لتخصصه، التي تشجع في تجسيد املشاريع 

على أرض الواقع مثلما فعلته الواليات املتحدة ألامريكية. غياب البنية التحتية العلمية لها أثر سلبي 

ير على نقل التكنولوجيا و استيعابها من ألاطراف الجزائرية و كذا استغاللها من خالل تطبيقها، كب

ما لم تهتم الجزائر بسياستها التعليمية التي  ،هذا يجعل التعاون ألامريكي مع الجزائر ال معنى له

أن يوجه الشباب ستساعد حتما على التوافق بين ما يقوم به الخبراء و الواقع الحالي. من املفترض 

أوال نحو املقاوالتية في املؤسسات التكنولوجية الناشئة بفعالية وكذا  توفير لهم املنهج التعليمي 

 الصحيح الذي يخلق رابطا فعاال بين البحث والتطوير وعالم الصناعة التكنولوجية تطبيقيا. 

ا

يمكن خلق مؤسسات  الا    عوامل تحفيز الجالية الجزائرية يؤثر على فاعلية الشراكة: -ب

وتحقيق أرباح من خالل ذلك. يفسر يق منتج أو بيع أفكار تكنولوجية ابتكاريه طاملا ال يمكن تسوا
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املنطق لاقتصادي سلوك الفرد بتفضيل مصلحته الشخصية التي تتمثل في ألارباح ولاستمرارية 

نقصا وتخلفا في  ضمن محيط يتالءم مع مؤسسته، و يشهد هذا النوع من املؤسسات في الجزائرا

واللتان تمثالن أهم مراحل تطور  الهياكل القاعدية التي تسمح بتطوير املنتج والبحث عن زبائنه

(.  02) أنظر الشكل رقم  Blankاملؤسسات الناشئة ذات التكنولوجيا العالية حسب دراسة نموذج 

مصادفة عراقيل تقلل من  يواجه إذن الباحث املغترب عدة حاالت إما؛ البقاء في البلد ألاجنبي أوا

فاعلية مجهوده أو التهاون في عمله ما لم يكن له مصلحة اقتصادية ومحيط عمل مناسب له في بلده 

ألاصلي. ألامر الذي يؤثر بشكل كبير على نقل التكنولوجيا لهذه الجالية نحو بلدها في إطار الشراكة. 

اليات املتحدة والجزائر الذي يخلق بدون التطرق إلى الصعوبات اللغوية وفرق الوقت بين الوا

. رغم كل الصعوبات التي ASIصعوبات في إلقاء محاضرات عبر الواب كما أقره أحد أعضاء مبادرة 

 تواجه الجالية لم تتحرك السلطات في اتخاذ إجراءات من شأنها استرجاع النخبة إلى الوطن.

 

يه أن املشاريع يجب أن تتوافق مع من املتعارف عل جد ابتكار ما لم يكن هناك سوق: ال يو  -ج

متطلبات السوق، ألامر الذي ال ينطبق على السياسة التخطيطية لهذا القطاع في الجزائر؛ ال تعرف 

، نقص دراساتها التحليلية لحاجة  TICهذه ألاخيرة بعد، ما هي متطلبات سوقها فيما يخص مشاريع 

وجيا املعلومات ولاتصال مع محدودية انتشار املجتمع وغياب النظرة  لاستراتيجية  لقطاع تكنول

هذه الوسائل املتقدمة في هياكل الدولة سواء مؤسساتها أو إداراتها يعمل على تثبيط ديناميكية 

تطوير املنتج لابتكاري، رغم كبر حجم السوق الجزائرية واستهالكها لهذه املنتجات لم تفتح السلطات 

تمع وتوظيف كفاءاتهم. وضعية السوق لاحتكارية، انعدام طريقا للشباب في استغالل حاجة املج

الشفافية نقص املعطيات واملعلومات حول السوق الجزائري في هذا املجال يثير تخوف املتخرج 

الجامعي ويزيد من معدل املخاطرة ولافالس. في هذا لاطار يجب على الدولة تحديد احتياجات 

اونية مع أي دولة أجنبية. ال يمكن ألي مبادرة تعاون، سوقها قبل التخطيط في وضع مبادرات تع

النجاح ما لم يتضح قبلها عامل الشفافية للحصول على معطيات السوق حتى تتمكن من دراسته 

 وتحليله ثم تحديد املشاريع الالزمة و نوعية الخبرة التكنولوجية التي يمكن نقلها إلى الجزائر. 

ا 

يترأس قائمة العجز في ألاداء؛   أثيرها على مبادرة الشراكة:ضعف أداء وسائل املرافقة  وت -د

ميكانيزمات التمويل. تعرف هذه املؤسسات ذات التكنولوجيا العالية صعوبات في الحصول على 

املصادر التمويلية نظرا لتميزها باملخاطر.  في إطار الشراكة مع الواليات املتحدة ألامريكية من خالل 

ذه التظاهرة إنشاء صندوق تمويل خاص من طرف رجال أعمال جزائريين صاحبت ه   ASIمبادرة 

وأجانب من الواليات املتحدة ألامريكية كالسفارة ألامريكية بالجزائر، لكن يبقى ضعف التمويل 

؛ املشاركة الضعيفة لرجال ألاعمال ي تعرف احتياجا كبيرا إليهالعائق الكبير لهذه املؤسسات الت

؛ املقاولا لشبابق نجاح للصندوق وعدم انتشار هذه الثقافة في الجزائر هو عائالجزائريين في هذا ا

حيث أنه يجعل تجسيد املشروع أمرا صعبا وبعيد املنال باإلضافة إلى العوامل ألاخرى كالبيروقراطية 
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التي أعاقت الكثير من طموحات الجانب ألامريكي من خالل صعوبة تجسيد التعاونيات، ثقل 

ة املراكز عبر الوطن وضعف الهياكل القاعدية والوسائل التكنولوجية التي تساهم في إجراءاتها، قل

ا Silicon Valleyتجميد تقليد نموذج 

 

 خاتمة

 

أكدت الدراسة من خالل تحليل املعطيات املتوفرة حول مناخ أعمال التكنولوجيا الحديثة، تأثير هذا 

ألامريكية. الفرق  -ا ضمن إطار الشراكة الجزائرية ألاخير سلبا وبشكل كبير في عملية نقل التكنولوجي

الكبير بين ما تتمتع به الواليات املتحدة ألامريكية من تطور ثقافي في مجال التكنولوجيا املعلومات 

ولاتصال وسياسة اقتصادية مالئمة لها وما تتميز به من خبرة في هذا املجال وبين ما تتسم به 

تخلف في البنى الالزمة لنقل التكنولوجيا، جعل املشروع لاستراتيجي الجزائر من عراقيل، انغالق وا

ايصطدم بالواقع و يبقى مجرد حبر على ورق.    
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